
 

 

 

 



 

 

 

“PNEUMATOLOGIA” DOUTRINA 

DO ESPÍRITO SANTO  

01 - QUEM É O ESPÍRITO SANTO?  

Na qualidade de Terceira Pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus e possui, é óbvio, os mesmos 

atributos de Deus. Com Deus Pai e Deus Filho participou da Criação. É Ele quem distribui os dons 

espirituais e ministeriais, segundo a Sua soberana vontade. O Espírito Santo habita no crente. 

(Gênesis 1.2; Salmos 139.7; Atos 5.3-4; Romanos 15.19; l Coríntios 2.10; Jó 33.4).  

02- QUAL A EVIDÊNCIA DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO?  

  

A Bíblia nos dá exemplos de que o falar em línguas estranhas é uma evidência física e audível da 

plenitude do Espírito em nós, o que é confirmado pela experiência de milhões de batizados. Poderá 

ocorrer casos de batismo sem o falar imediato em línguas? Pode. Deus é soberano na Sua vontade 

e não está limitado a fórmulas. Há casos também em que a plenitude do Espírito vem 

simultaneamente com outros dons, além do dom de línguas. Vejamos alguns exemplos bíblicos do 

falar noutras línguas como evidência desse batismo:   

· No Dia de Pentecoste, estavam reunidos no cenáculo 120 pessoas: "De repente veio do céu 

um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E 

apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um 

deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e PASSARAM A FALAR EM OUTRAS 

LÍNGUAS, segundo o Espírito lhes concedia que falassem"(Atos 2.1-4). Não apenas os 

discípulos de Jesus estavam ali. Homens e mulheres, até mesmo Maria, mãe de Jesus 

receberam a plenitude do Espírito naquele momento (Atos 1.14-15).   

· "E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a 

palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraramse, porque 

também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam FALANDO 

EM LÍNGUAS, e engrandecendo a Deus" (Atos 10.44-46). A partir do momento em que os 

cristãos hebreus ouviram os gentios falando em línguas, tiveram a certeza de que haviam 

recebido o derramar do Espírito.   

· Os discípulos em Éfeso: "E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 

tanto FALAVAM EM LÍNGUAS COMO PROFETIZAVAM. eram ao todo uns doze homens" 

(Atos 19.1-7). Aqui mais de um dom foi concedido no ato do batismo.   

· Os crentes samaritanos: "Então lhes impunham {Pedro e João} as mãos, e recebiam estes o 

Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era 

concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro"(Atos 8.15-18). Por inferência, o que 

Simão, o mágico, viu foi o FALAR EM LÍNGUAS. Que outro sinal teria visto? Alegria? Não, 

pois já haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, e viviam alegres com o novo 

nascimento. Teriam desmaiado? Não, não há relato bíblico de reações emotivas, tais como 

queda, choro, desmaio, embora isso possa ocorrer.   

· Além desse sinal físico - o falar noutras línguas -, o genuíno batismo no Espírito Santo 

proporciona o aumento da capacidade de amar, exaltar e glorificar a Deus; fará aumentar o 

desprezo pelos prazeres mundanos; dar mais convicção da presença do Espírito Santo em 

nossas vidas; aumentará o apego às Escrituras; elevará o interesse em salvar as almas 

perdidas e em pregar o Evangelho; proporcionará revestimento de poder para anunciar as 

Boas Novas com ousadia, coragem, intrepidez e amor, na direção do Espírito: "Ficai, porém, 

na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder" (Lucas 24.49; Atos 1.4; 

2.14   

 

 



 

 

 

03- HÁ DIFERENÇA ENTRE BATISMO EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO, 

E O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO?  

  

Há. O batismo no Espírito Santo é diferente de Novo Nascimento, Regeneração, batismo nas águas 

ou em nome de Jesus. O exemplo mais claro dessa distinção está em Atos 8. Vejamos:   

· "Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, 

enviaram para lá Pedro e João;   

 ·  "Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo";   

· "Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do 

Senhor Jesus".   

 ·  "Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo".   

04 - A SALVAÇÃO DEPENDE DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO?  

Não. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé (Efésios 2.8).  

05- QUEM BATIZA NO ESPÍRITO SANTO?  

Jesus Cristo: "Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo" (Mateus 3.11-c). Leia Atos 2.3233.  

06 - QUANDO COMEÇOU ESSE BATISMO?  

A primeira manifestação está registrada em Atos 2.4: "TODOS FORAM CHEIOS DO ESPÍRITO 

SANTO, E COMEÇARAM A FALAR EM OUTRAS LÍNGUAS, CONFORME O ESPÍRITO SANTO 

LHES CONCEDIA QUE FALASSEM". Esse derramar do Espírito deu-se em cumprimento à 

promessa de que trata Joel 2.28. Leia Atos 1.4-5.  

07- ESSE BATISMO SE REPETIU EM OUTRAS OPORTUNIDADES?  

Sim. Vinte e cinco anos após aquela ocorrência (Atos 2.4), doze crentes foram batizados em Éfeso 

(Atos 19.4-7). Essa dádiva é para nós: "A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, E A TODOS 

OS QUE ESTÃO LONGE, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar" (Atos 2.39). Milhões de 

crentes no mundo inteiro são batizados no Espírito Santo.  

08- QUALQUER PESSOA PODE RECEBER ESSE BATISMO?  

Não. Trata-se de um privilégio dos crentes, ou seja, dos que se arrependeram de seus pecados e 

consagraram suas vidas a Jesus, aceitando-O como Senhor e Salvador. No versículo "16" está bem 

clara a diferença. Multidões em Samaria aceitaram a Palavra, creram na mensagem dos apóstolos 

e se converteram ao Senhor Jesus. Depois, com a imposição das mãos, RECEBERAM O ESPÍRITO 

SANTO ("17").  

09- É POSSÍVEL APRENDER A FALAR LÍNGUAS PELA LEITURA DE LIVROS?  

Não. O falar em línguas é um dom, uma concessão, uma bênção dada pelo Espírito Santo (1 

Coríntios 12.4-10). Essas línguas não são aprendidas em seminários ou nas escolas. Não podem 

ser decoradas. As línguas assim aprendidas e faladas são FALSAS. As verdadeiras são aquelas 

que saem espontaneamente, que fluem do nosso interior como "rios de água viva". Dom não se 

aprende; recebe-se. O dom de variedades de línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito 

capacitando o crente a falar em idiomas desconhecidos. Na resposta sobre a evidência do batismo 

no Espírito Santo, vimos que todos os que falaram em línguas falaram imediatamente após o 

batismo, não havendo tempo para aprendizado. É muito perigoso usar línguas falsas. O diabo 

também faz uso de linguajar estranho e é capaz de imitar qualquer língua. Não devemos imitar o 



 

 

 

diabo para não sermos contaminados por ele. As línguas faladas pelos batizados são "uma 

expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca 

aprendeu. Estas línguas podem ser humanas, i.e., atualmente faladas (Atos 2.6), ou desconhecidas 

na terra (1 Coríntios 13.1)". Não se deve buscar o falar noutras línguas, mas buscar o batismo no 

Espírito Santo. As línguas vêm em decorrência desse batismo.  

10- O QUE SIGNIFICA BLASFEMAR CONTRA O ESPÍRITO SANTO? O CRENTE PODE 

FAZER ISTO?  

  

Primeiramente, entenda-se como blasfemar: insultar, afrontar, injuriar, difamar. Noutras palavras, é 

uma ofensa extremamente grave. O versículo que fala do assunto está em Mateus 12.31: 

“PORTANTO, EU VOS DIGO: TODO PECADO E BLASFÊMIA SE PERDOARÁ AOS HOMENS, 

MAS A BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO NÃO SERÁ PERDOADA AOS HOMENS.” A Bíblia 

de Estudo Pentecostal explica: “A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e 

deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua Palavra e da sua obra de 

convencer o homem, do pecado (João 16.7-11). “Aquele que rejeita a voz do Espírito se opõe a ela, 

afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão  o Espírito Santo”. A blasfêmia 

contra o Espírito se caracteriza por uma posição de rejeição - de forma intencional, proposital e 

deliberada - do perdão oferecido por Cristo. O simples fato de o crente ficar a meditar se alguma 

vez cometeu esse pecado é uma evidência de que não o cometeu. Aquele que blasfema está com 

o coração endurecido e não se arrepende se seus atos   

11- O ESPIRITO SANTO PODE SER TIRADO DO CRENTE?  

O Espírito Santo jamais se afasta do crente fiel (Romanos 8.9; 1 Coríntios 3.16; 6.19). Todavia, o 

Espírito se retira quando a fé é abandonada; quando a voz do Espírito não mais é ouvida; quando 

os corações ficam endurecidos a tal ponto que não há mais possibilidade de arrependimento 

(Romanos 8.7-19). O Espírito Santo não se retira por qualquer pecado. Ele está em nós justamente 

para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos levar ao arrependimento. Mas se 

continuarmos na rebeldia, sem sincero propósito de deixarmos o pecado, já não seremos membros 

do Corpo de Cristo: “SE PECARMOS VOLUNTARIAMENTE, DEPOIS DE TERMOS RECEBIDO 

O CONHECIMENTO DA VERDADE, JÁ NÃO RESTA MAIS SACRIFÍCIOS PELOS PECADOS, 

MAS UMA CERTA EXPECTAÇÃO HORRÍVEL DE JUÍZO E ARDOR DE FOGO, QUE HÁ DE 

DEVORAR OS ADVERSÁRIOS” (Hebreus 10.26-27; Juízes 16.20) O rei Davi, após cometer o 

terrível pecado de adultério, e tendo sido co-autor de um homicídio, clamou a Deus: “Não me lances 

fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo” (Salmos 51.11). Perder o Espírito 

Santo significa perder a salvação. Para não perdermos a salvação devemos continuar ligados à 

Videira Verdadeira. Leiam: João 15.6; Colossenses 1.23; 1 Coríntios 15.2; Hebreus 2.3; 3.14; 10.38; 

1 João 1.7.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.  

A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pe. 3:18 

PNEUMATOLOGIA  

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

(parte 3) 

O dom de milagres 

  

INTRODUÇÃO 

Nesta parte do nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo não abordaremos todos os 

dons citados na Bíblia, mas apenas aqueles que de certa forma tem trazido alguma 

polêmica entre os cristãos dos dias de hoje. Assim, vamos dar ênfase nos dons da seguinte 

lista extraídos de 1Corítios 12:8-10 e 12:28: 

1. Profecia; 

2. Milagres; 

3. Cura; 

4. Línguas e interpretação; 

5. Palavra de sabedoria / conhecimento; 

6. Discernimentos de espíritos. 

MILAGRE 

A Bíblia não define especificamente o que é milagre ou o que o apóstolo Paulo quis dizer 

com a palavra milagre. Muitos dos milagres vistos no Novo Testamento são claramente 

milagres de cura, contudo, Em 1ª Coríntios 12:28 Paulo alista a cura como um dom 

diferente, assim, podemos entender que o apóstolo via algo diferente de “simplesmente” 

cura para caracterizar como milagre. 

“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em 

terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades 

de línguas.” 

1 Co. 12:28 

DEFINIÇÃO 

 A palavra utilizada por Paulo, traduzida por milagre, é, no grego, o plural da palavra “poder” 

dynamis (A NVI traduz essa palavra como “os que fazem milagres”). Isso pode significar 



 

 

 

que milagre seja qualquer atividade que evidencie o poder de Deus. (como no caso dos 

apóstolos livrados da prisão em At. 5:19-20 ou 12:6-11). Ou, no caso em que Elias fora 

alimentado pelos corvos (1Rs. 17:1-16). 

Assim poderíamos definir milagre da seguinte forma: “Milagre é uma atividade divina, 

impossível a um homem de realizar, pela qual Deus glorifica o seu nome.” 

PROPÓSITOS DE UM MILAGRE 

O nome de Deus é e deve ser glorificado à vista de um milagre, porém, segundo Grudem, 

podemos considerar alguns propósitos na realização de um milagre: 

1. Autenticar a mensagem do evangelho; 

2. Dar testemunho da vinda do Reino de Deus; 

3. Ajudar os necessitados; 

4. Remover obstáculos aos ministérios das pessoas. 

 

O QUE PODE IMPEDIR UM MILAGRE 

Todo milagre deve servir para glorificar a Deus. Portanto, se quiser um milagre em sua vida 

deve pensar em como vai glorificar a Deus através dele. Deixe o orgulho, a vaidade. 

Renuncie o que for preciso, pois essas coisas podem constituir-se em barreiras para a 

operação do poder de Deus. 

“Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.” (Tg. 4:3) 

O FALSO MILAGRE 

O verdadeiro milagre a ser considerado é aquele que vem de Deus. Não é incomum que 

pessoas considerem milagre tudo o que, aos seus olhos, seja impossível ao homem 

realizar, contudo, existe o ilusionismo (conhecimentos utilizados pelos “mágicos”) para 

enganar e também a ação do próprio maligno. 

Em atos 16:16, o apóstolo Paulo encontrou, na cidade de Filipos, uma jovem que era 

possessa de um espírito de 

de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Paulo expulsa o demônio e ela 

para de adivinhar At. 16:18. 

 

 

 



 

 

 

A Bíblia afirma que quando o iníquo vier, virá “com todo poder, e sinais, e prodígios da 

mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem” (2Ts. 2:9-10). Isso indica que 

aqueles que operarão tais milagres não falarão a verdade, e enganarão a muitos. 

No capítulo 13 de Apocalipse fala que uma segunda besta emergirá da terra e ela operará 

grandes sinais a ponto de fazer cair fogo dos céus. 

Podemos concluir que o milagre em si não é prova de que vem de Deus. É necessário que 

o testemunho, através das obras do Espirito Santo na vida daquele que opera o milagre, 

deixe evidente que aquele que opera o milagre é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. 

Tais obras são o fruto do Espírito: 

Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. 

Sem a evidência do Espírito, desconfie! 

EU POSSO TER O DOM DE MILAGRES? 

Excetuando a cura, que é um dom tratado separadamente, você conhece alguém ou já 

ouviu falar de alguém que opera milagres? Eliseu fez flutuar um machado (2Rs. 6:1-16).  

Também abriu as águas de um rio (2Rs. 2:14). Talvez seja esse tipo de milagre que se 

refere o apóstolo Paulo no texto bíblico. 

Respondendo a pergunta, sim, qualquer um pode ter o dom de milagres, contudo, não 

depende da vontade de quem quer, mas, da vontade de Deus. 

É bom lembrar que Deus não está a nossa disposição como se ele fosse um escravo (gênio 

da lâmpada) para atender os nossos pedidos a qualquer momento.  

A nós compete o pedir a Deus, e a ele, pela sua misericórdia, o realizar. Se ele quiser o 

milagre, ele o fará.  

Se queremos ver milagres basta-nos olharmos os acontecimentos do dia a dia: A gestação 

de uma criança, o nascer do sol a cada manhã, as águas de um rio que corre das 

montanhas, o abrir os olhos a cada manhã, o firmamento, a ordem do universo etc.  

CONCLUSÃO 

Milagres são obras de Deus, e ele os realiza para glorificar a si mesmo e para fortalecer a 

nossa fé. 

Quando nos deparamos hoje com pessoas afligidas por graves necessidades, é correto 

pedir o auxílio de Deus, e sempre que uma intervenção miraculosa parecer necessária, 

podemos perguntar a Deus se a ele agradaria agir desse modo. Essa atitude será 

apropriada se a nossa motivação for a compaixão cristã pelos necessitados  e o ardente 

desejo de ver o progresso do reino de Deus e a glória do seu nome. 

 

 



 

 

 

No entanto, à luz do que diz o texto de 1 Coríntios 12:28, milagres não se refere a cura, 

mas a algo fora do comum que transcende a lei natural das coisas, como a abertura de um 

rio, de um mar ou fazer cair fogo do céu no caso do profeta Elias (1Rs. 18:38).  

 

• Artigo sobre Lutero e suas defesas bíblicas  
 
 
A pneumatologia de Lutero: uma aproximação An approach to Luther’s Pneumatology 
David Mesquiati de Oliveira  
 
RESUMO 
 
Em 2017 comemora-se 500 anos da Reforma e vemos como oportuno retomar o pensamento do 
referido autor. A escolha da temática do Espírito Santo também é estratégica, pois o período da 
Reforma, quanto ainda hoje. As controvérsias com os espiritualistas, chamados por Lutero de 
entusiastas, levaram o reformador a assumir alguns posicionamentos que representaram um 
fechamento para uma teologia do Espírito Santo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Lutero; Espírito Santo; Entusiastas; Reforma. 
 
Devido à enorme produção literária  de Lutero, sua poderosa originalidade e profundidade foram 
chamadas por Paul Althaus de “oceano” . É difícil entrar nesse oceano e captar com clareza o que 
Lutero ensinava sobre o Espírito, por várias razões. Primeiro porque sua teologia estava ou restringir 
determinado pressuposto ou componente doutrinário. Segundo, como crítico da escolástica, acabou 
preferindo gêneros literários como sermões, cartas e outros, que não tinham um caráter 
sistematizador uma teoria formal da Bíblia” , estando mais interessado no caráter vivente das 
Escrituras. Terceiro, mas não o último, as controvérsias com os entusiastas contemporâneos de 
Lutero imprimiriam à sua teologia um tom fechar-se em sua relação com as escolas místicas de seu 
tempo,  perspicácia  metodológicas, de tempo e de espaço, recorremos com frequência neste e 
compreender a obra do reformador. 
 
É necessário situar Lutero em sua época, uma vez que a Reforma do século XVI se tornou um novo 
paradigma para o Ocidente, especialmente se considerarmos a Reforma em seu sentido amplo: 
teológico, religioso, social, cultural e político que é o que nos interessa aqui –, há de se considerar 
também que houve a reforma magistral (luteranos, reformados, anglicanos), a radical (anabatistas, 
espiritualistas e racionalistas) e a contrarreforma ou Reforma Católica. O que a maioria desses 
grupos têm em comum é o fato de haver pouco espaço para uma teologia do Espírito Santo , pois 
as indagações que moviam a grande inquietação desses reformadores simultaneamente medievais 
e modernos era outra.  
 
Se o sentimento de vida das pessoas. Uma nova visão da relação entre Deus e a pessoa contribuiu 
para isso”. E continua: “Deus e a pessoa humana são diferenciados em si mesmos e na sua relação 
entre si: Deus é absolutamente livre e soberano em relação a sua criação. O ser humano é 
(relativamente) livre em relação a Deus (e ao restante da criação)” . A partir desse momento o ser 
humano não estaria mais preso a um quadro social e político como esteve maiormente no período 
medieval. Colocase, aqui, em especial, a questão da certeza da salvação futura e da vitória sobre 
a culpa, uma que o ser humano vivia assombrado morbidamente . 
 
 
 
 
 



 

 

 

A proposta de Martinho Lutero e da mística espanhola foi apontar para Deus, somente nele haveria 
segurança. Esse caminho teria percorrido o “primeiro Lutero”. Pode-se dizer que no início ele foi um 
místico dedicado à vida interior, contemplativa, acompanhado de visões e sonhos. Tomado de 
angústia depois de muito esforço, percebeu que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. A 
Redenção seria um presente da livre graça de Deus. Propôs que o seguimento a Cristo seria uma 
troca, uma feliz troca, em que o crente entregaria sua culpa e sua morte e em troca, receberia a 
justiça de Jesus Cristo. Aí residiria sua alegria no Espírito. 
 
Antes de chegarmos na pneumatologia de Lutero passaremos meio da fé) e as disputas com seus 
dissidentes (em especial, os católicos. 
 
Lutero e o misticismo  

 
Na Idade Média recaiu fortemente sobre o monge Lutero. Essas produziam mais que uma luta 
pessoal. As respostas até aquele momento iam em duas direções. De um lado os ascetas rigorosos 
e suas nações, relíquias, veneração de santos, o rosário, os dias de festas entre outros) se 
sedimentando acabaram por revelar um caráter opressivo dos deveres da vida religiosa. A ideia de 
Deus que se formava era de um Deus irado, difícil de ser aplacado e que demandava muito esforço 
dos seus súditos.  
 
Se voltarmos para a formação acadêmica de Lutero e sua opção pelo mosteiro veremos que ali se 
cruzaram aquelas duas vias, a da mística e a da vida religiosa.  
 
Ele estudou doutrinas de Ockham (ockhamismo). As doutrinas de Ockham e de seus discípulos 
Gabriel Biel e Pierre d’Ailly empolgaram, desde então, Lutero, que não ocultará dizer: “Sum 
occamicae factionis, Occam magister meus dilectus”. Tudo isso, mais a leitura posterior do místico 
Tauler, por quem Lutero sentia profunda admiração e cujas obras utilizava.   
 
É preciso assinalar, no entanto, que “nenhum dos reformadores tomou sem reservas as tradições 
místicas da Idade Média, mas a teologia de cada um deles não pode ser entendida à parte de um 
imenso desejo por uma sensação de imediação divina que suscitava e caracterizava a visão mística” 
. Mestre Eckhart (Johann Eckhart, 1260-1327) é considerado o pai da mística alemã, o “magister 
Eccardus”. Era dominicano e defendia a ideia de uma “chispa” ou “centelha” da alma (algo incriado 
ou incriável), local onde Deus sairia ao encontro da alma.  
 
De aí chegou à conclusão de que seria possível a elevação e unidade da alma com o divino. Nesse 
encontro a alma podia tornar-se divina. Assim, não só o ser humano se conectaria com Deus, mas 
poderia ser divinizado, uma unidade essencial entre o divino e o humano mediante a negação de si 
próprio e buscar elevar-se, encontrar-se consigo mesmo, com sua essência.  
Esta temente a fé, uma teoria da fé . João Tauler (Johannes Tauler, 1300-1361) diferia em alguns 
aspectos dessa perspectiva. Era igualmente dominicano, mas um pregador deu a doutrina da 
“essência da alma”, “união íntima da alma” ou “reduto inominável”.  
 
Na essência reinaria um silêncio e um repouso perpétuo, sem imagem, sem ação, pura 
receptividade da luz de Deus. Aqui a alma perde-se no profundo mar da divindade.  
 
Com isso, para Tauler esse “estar em Deus” não poderia ser confundido com o próprio Deus. 
Haveria uma elevação da alma, mas não uma divinização. 
Walter Altmann analisa que o fortalecimento do misticismo na Idade Média, sobretudo nos últimos 
séculos, já era uma busca de reforma da Igreja, mas que teria optado por outro caminho que não a 
incisiva reforma da estrutura da igreja, centrando-se em uma piedade pessoal no restabelecimento 
da verdade religiosa. Para ele o misticismo 
renunciou à pretensão de reforma eclesiástica institucional, ou  pelo menos a colocou em segundo 
plano.  
 
 
 
 



 

 

 

O necessário revigora se - uma experiência religiosa e da piedade. A oração e a meditação eram 
instrumentos preferenciais dessa via. Seu objetivo consistia em alcançar mediante a fé é possível 
perceber que Lutero uniu dois grandes anseios do seu tempo, o de autenticidade da fé pessoal e o 
de reforma da igreja.  
O cristianismo deu a Lutero o arcabouço que o possibilitou lançar sua crítica. 
 
 Para Lutero o interesse por Deus é importante aqui: Christus pro me e Coram Deo. Em Cristo para 
mim, está a ideia de Deus que se entrega absolutamente e sem reservas para cada um de nós, 
enfatizando a apropriação pessoal da fé. George indica que “o argumento de Lutero era que essa 
boa nova [Deus por nós] não podia ser conhecida in abstracto, mas apenas quando alguém que já 
Coram e  está à nossa disposição. ‘Acreditar num Deus assim’, teria dito Lutero, ‘é cair de joelhos’” 
. 
Esse render-se a Deus na perspectiva luterana está baseado na fé na justiça de Cristo, no que ele 
fez por nós. Lutero percebeu, “com base nas epístolas de Paulo e na própria vida do apóstolo, que 
a graça não é precedida de grande esforço, e sim de uma rebelião vigorosa”. E continua obras de 
Cristo, e não as próprias obras, que as levam a Deus” . Theodor Dieter acrescenta: “A fé crê na 
promessa de Deus e, como tal, não é um ato da vontade. A vontade é a faculdade humana que 
permite às pessoas fazer escolhas quanto à sua ação”. E continua: 
mana (supra rationem). Por isso o Espírito Santo tem a tarefa de revê a fé é entendida nesse 
sentido, ela é passiva. 
 
Assim, a fé é ativa quando recebe, porque a recepção é uma forma que retirou da mística a 
pretensão de ser um caminho para Deus e centralizou esse acesso radicalmente em Cristo e na 
Palavra. A ênfase de Lutero é que a mística não poderia substituir a obra de Cristo, mas não a 
negou como dom a fé. Christoph Benke conclui que “Lutero vivenciou a mística inicialmente como 
vida puramente contemplativa dedicada somente ao interior, nós do âmbito fronteiriço da 
parapsicologia. Daí deriva sua resistência”. A união com Deus ou o ser tomado por Cristo, então 
Lutero certamente.  
 
Mas as controvérsias com os entusiastas (chamados por Lutero de Schwärmer, uma alusão às 
abelhas ruidosas e que atacavam os transeuntes), coetâneos de Lutero que defendiam uma relação 
direta com o Espírito Santo, levaram o reformador a assumir posições cada vez mais de suspeição 
em relação à mística e um dedicar um reduzido papel do Espírito Santo em sua teologia. Esse tema 
será desenvolvido a seguir. 
 
2. Lutero, os entusiastas e o Espírito Santo  
 
Foi impulsionado, em grande medida, por suas críticas em relação aos chamados espiritualistas ou 
entusiastas do século XVI. O posicionamento desses entusiastas era visto pelo reformador como 
uma ameaça. Andreas Bodenstein (1480-1541), mais conhecido por sua cidade de nascimento, 
Karlstadt, foi um dos primeiros professores na então recém-criada Universidade de Wittenberg 
(1505) . Partilhava das ideias reformadoras de Lutero e, no início, mantiveram boa relação.  
 
Contudo, Karlstadt tinha posições próprias. De acordo com Ricardo Rieth, durante a ausência de 
Lutero quando esteve recluso no castelo de Wartburgo por volta de 1521, Karlstadt “tentou 
reorganizar a igreja [em Wittenberg] a partir de um estatuto municipal. Ao mesmo tempo, pleiteou 
pela desativação da universidade e da escola comunitária, tendo em vista um suposto 
derramamento do Espírito Santo” . Lucien Febvre considera que a vinda dos profetas de Zwickau 
para Wittenberg neste período, Storch, Thomas Drechsel e Marcus Thomas (Strübner), chegaram 
tão logo e instalaram na cidade, os três apóstolos passaram a cumprir sua missão de homens de 
Deus repletos das graças e revelações diretas do Espírito. Não demorou para que a estranheza de 
suas doutrinas, sua postura visionária, a mescla de consideração e desprezo com que se referiam 
a Lutero [...], o antigo legado de crenças e superstições [...], granjeou em poucas semanas, para os 
fugitivos de Zwickau, a preocupante aceitação dos wittenbergueses. 
 
Karlstadt teria acolhido esse novo discurso e opôs-se a Lutero. Não tardou para que Melanchthon 
mandara chamar Lutero de volta, e este por uma livre inspiração pelo Espírito Santo, defendendo 



 

 

 

que Deus atua vinculado à sua Palavra. Prevaleceu a posição de Lutero, Karlstadt migrou do país 
e os “apóstolos” de Zwickau foram reprimidos.  
 
Thomas Müntzer foi outro entusiasta com quem Lutero teve sérios enfrentamentos neste período. 
A literatura especializada tem vários estudos posteriores sobre o tema. No manifesto de Praga de 
(Thomas Müntzer) e na Carta aos Príncipes da Saxônia sobre o Espírito revoltoso (Lutero) estão 
bem representados esse embate na época. A insistência da violência para alcançar seus objetivos, 
no desprezo à matéria, entre a forma luterana. Para Lutero esse crédito demasiado à subjetividade 
humana era muito dependente das obras – tema frontalmente discordante. 
 
Assim, de certa forma, Lutero estigmatiza nos entusiastas “de um modo que relativiza a Bíblia e a 
palavra pregada” . sendo um contato com Deus”. E prossegue: “é por natureza um entusiasta, isto 
é a forma negativa como se descreveu esses entusiastas – e como forma místicas e mais sensoriais 
no protestantismo. Na redação de Febvre. Individualistas místicos, ansiando apenas por mergulhar 
a alma, revolvê-la voluptuosamente nos abismos do indizível e saborear, no fundo de sua 
consciência, sem necessidade de igreja, culto ou doutores, a morosa embriaguez desse deleite 
solitário; anabatistas iluminados e sectários, em busca de um reino de Deus que incluísse tão 
somente os eleitos, inspirados do Espírito, desfrutando, em perfeita igualdade, as alegrias de um 
comunismo sem restrições. 
 
Essa categoria entusiasta passou a caracterizar um sem número de “espírito de rebeldia” uma vez 
que não eram somente questões religiosas e teológicas que estavam em disputa, mas também 
políticas e econômicas. Justo Gonzales pondera essa questão: “nem todos os reformadores radicais 
foram revolucionários políticos”. E critica: “Este foi um quadro pintado por católicos, luteranos e 
reformados, de forma a descreditar um movimento que todos os ramos do Cristianismo estabelecido 
acharam embaraçoso e, até mesmo, perigoso”.  
 
Insistindo que Deus vem no verbum externum, na palavra física. “Atribuir um valor tão elevado à 
palavra, como fazia os contemporâneos de Lutero – os espiritualistas, o papado romano e Erasmo 
– quanto é para a modernidade” . Lutero concordava que “somente o Espírito Santo pode revelar o 
conteúdo da Bíblia, Cristo e a salvação. Ao agir o Espírito Santo, “a clareza interna da Bíblia é 
apreendida” . Mas estava demarcada a diferença entre Lutero e os entusiastas e anabatistas: 
Lutero concordava com a concepção de que o Espírito Santo é indispensável na interpretação da 
Escritura, mas diferia dos anabatis. Lutero discordava fundamentalmente da posição teológica do 
“entusiasmo”; com esse termo ele se referia à imposição de regras interpretativas à Escritura que 
não estavam alinhadas com o espírito da Bíblia. Ele situou tanto os católicos como os anabatistas 
no campo entusiasta porque suspeitava de suas interpretações que defendia uma interpretação 
literal, que ele considerava ser o único veículo do sentido bíblico. 
 
Em relações de Lutero com seus contemporâneos nos parece ser mais complicada do que parecia 
a nossos pais [...] Entre eles e ele, entre ele e eles, houve múltiplas trocas, ações e reações” . 
 

A pneumatologia de Lutero  
 
Na concepção funesta, unilateral do Lutero anti-Müntzer, que impediu de preservar a riqueza das 
considerações ético-sociais e de seu ensinamento sobre o Espírito Santo” 
3DUDDOpPGHVVHIHFKDPHQWRGDRUWRGR[LD luterana, e para ser justo, levando em 
consideração os novos impulsos no contato entre luteranos e outros grupos protestantes, em 
especial o diálogo com os pentecostais, é necessário revisitar a pneumatologia, Dogmática Cristã 
de Carl Braaten explicar toda a obra de Deus como realidade comunitária entre nós. A 
pneumatologia é a tentativa de fazer da própria insistência de Lutero no seu discurso”. Nesse 
sentido, a pneumatologia de Lutero se desenvolve a partir de um tempo certo. 
 
Lutero insistia em que nos apropriamos da graça de Deus e daí somos declarados justos, pela fé 
somente [...]. Apenas depois de superar a visão da fé como virtude formada pelo amor, Lutero pôde  
aceitar a aceitação que é nossa em Jesus Cristo. Mas essa não é uma atividade humana 
autogerada; é dom do Espírito Santo. 



 

 

 

A teologia de Lutero tem seu caráter reformador único por sua base cristocêntrica radical . Nem a 
igreja está acima das Escrituras nem o Espirito Santo. É uma cristocentricidade das Escrituras.  
 
Por isso, a espiritualidade para Lutero era “a sensação de júbilo e liberdade como perdão dos 
pecados” . O Espírito Santo está mais para o Espírito de Cristo, pois é visto primordialmente como 
o “propagador da obra que Cristo iniciou, e que continua levando o crente ao encontro com o Cristo 
vivo, que torna a vida, morte e vida´ . Mais adiante Hanke vai concluir: “A partir de Lutero o Espírito 
Santo recebe uma posição clara, como sendo o próprio Cristo. O Espírito faz Cristo vir até o crente. 
[...] Pelo Espírito Deus faz pelo crente aquilo que ele não é capaz de fazer por si mesmo” . Theodor 
Dieter complementaria: “O Espírito Santo como dom à pessoa relacionado com a justiça de Cristo 
que é atribuído ao pecador” . A função do Espírito seria a de produzir no crente novas disposições 
da alma, transformando a substância da vontade do crente, dos seus desejos e de salvação. 
 
Na pneumatologia trinitária de Lutero há um protagonismo do Cristo que age através do Espírito . É 
por meio do Espírito que somos ensinados que Deus nos ama e nos quer bem . Agindo dessa 
forma, o Espírito opera no coração do crente, possibilitando a compreensão do evangelho . É um 
processo em toda vida do crente e não alcaçaria a plenitude nesta vida51. 
A importância de uma pneumatologia cristológica foi percebida também por Yves Congar: 
Poder-se-ia também dizer pneumatologia cristológica, pois  Deus, a partir de homens carnais, isto 
é, nascidos do sangue e de uma vontade de homem (Jo 1.13), e pecadores. Para isto é preciso um 
segundo nascimento e, podemos dizer com S. Boaventura, uma segunda criação. Lutero vê esta 
função criadora do Espírito no fato de Ele reconstituir e consolar o homem perdido, destinado à 
provação mortal do pecado. E a obra do Espírito Santo, segundo Lutero, é tornar o Cristo presente 
e vivo: na palavra, no homem pela fé em Christi”), no sacramento.  
 
É o Espírito que dá a vida e nos faz realizar tudo isto que ele opera, é porque é Espírito do Filho, 
aquele que introduziu o Filho neste mundo, no seio da Virgem Maria. O Espírito nos faz conformes 
a vida,  e ele viveu como perfeita tradução humana de orientação “para o Pai, pros ton Patera” (1 
Jo 1.2; Jo 1.11-2) . 
Mas é preciso avançar para uma cristologia pneumatológica também, pois a história da salvação é 
inseparavelmente cristológica e pneumatológica. A universalidade do Cristo é possível se a 
cristologia for concebida em sua perspectiva pneumatológica . O problema é que nessa relação, o 
Espírito acaba sendo “ofuscado” pela obra de Cristo e pela cristocentricidade das abordagens 
teológicas. Como bem observou Bernd Jochen Hilberath, “o embaraço pneumatológico também 
parece estar fundamentado na singularidade do próprio Espírito: o Espírito com poder e força do 
que como ‘pessoa’”. E prossegue: “Assim, aquele particularmente inefável e abscôndito” . 
Outra característica da pneumatologia de Lutero é o Espírito Santo que dará interpretação do 
Espírito Santo coincidem” . Krista Duttenhaver avança: pode ter a palavra de Deus recebendo-a do 
Espírito Santo; “todavia, toda escola; fora Dele nada se ensina além de palavras que buscam a 
aparência e conversa vazia”. Para o reformador, a teologia diz respeito a meditação. Isto é, de uma 
relação pessoal com Deus por meio do Espírito, a convicção de que Deus quer mostrar-se e 
comunicar-se ao ser humano de forma individual” . Como a partir da Modernidade o ser humano 
descobriu como nunca antes seu caráter único e sua liberdade, a “espiritualidade.  
 
Mas, para o indivíduo moderno, essa imediaticidade de Deus passa a ser vivida no próprio interior, 
fazendo a mística adquirir nova valoração . 
Sobre a questão do Espírito e as Escrituras em Lutero cabe ainda ressaltar que para ele “a Bíblia 
era o ‘livro do Espírito Santo’, ‘o veículo do Espírito’, não apenas suas palavras, mas até suas frases 
são inspiradas; mesmo sendo escritas por homens, não é nem vem de homens, mas de Deus” . Ele 
enfatizava o caráter vivente da Bíblia. As passagens bíblicas que possível “sentir” as palavras das 
Escrituras “no coração”.  
 
 
Timothy entender a Palavra” . Nesse sentido, é possível falar de uma coração é um lugar certo para 
as Escrituras Bíblicas que está relacionada à autoridade da igreja, pessoal (radicais, espiritualistas) 
. Esse recurso da correlação é utilizado por Enio Mueller para mostrar a complementaridade dos 4 
Solas da reforma (só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé). Não deveriam ser assim por diante, 
nem reduzir um ao outro, mas deveriam ser vistos em sua correlação fundante. 



 

 

 

 

Conclusão 
 
Podemos dizer que “a pneumatologia de Lutero é a resposta para a tendência entusiasta desde a 
Guerra dos Camponeses até a discussão em torno da compreensão da Ceia”. A via escolhida para 
responder aos estudos sobre Lutero e seus escritos e o conhecimento mais abrangente dos 
diferentes atores no período da reforma possibilitam avançar para uma valorização maior do papel 
do Espírito Santo para a teologia e para o legado de Lutero é sua percepção espiritual do caráter 
gracioso de Deus em Jesus Cristo, o Deus que nos ama e nos sustenta até a morte e de novo até 
a vida” . Essa percepção espiritual pode seguir ampliando algo mais na teologia? A ideia da igreja 
que segue reformando-se se aplicaria aqui também? Esperamos que as respostas a estas questões 
sejam positivas e espirituais. 
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